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บทคดัย่อ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ือศึกษาปัจจัยความส าเร็จของระบบสารสนเทศที่มีผลต่อ

การยอมรับบลอ็กเชนส าหรับงานบัญชี การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยใช้แบบสอบถามปลายปิด

เป็นเคร่ืองมือและกลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรทางการบัญชี จ านวน 389 ราย ในการศึกษาคร้ังน้ี ข้อมูล

ที่ ได้จะถูกน ามาวิเคราะห์หาค่าความถี่  (Frequency)  ค่าร้อยละ (Percentage) การวิเคราะห์ 

ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (Multiple Correlations) และการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ 

(Multiple Regression Analysis)   

 ผลการศึกษาแสดงให้เหน็ว่าคุณภาพของข้อมูล คุณภาพของระบบ การรับรู้ประโยชน์ และ

การรับรู้ความง่ายต่อการใช้งานมีความสัมพันธ์กับการยอมรับการใช้งานเทคโนโลยีบลอ็กเชนส าหรับ

งานบัญชี อีกทั้งยังส่งผลให้การท างานมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้ น ช่วยประหยัดเวลาลดต้นทุนในการ

ท างาน ลดข้อผิดพลาด และเพ่ิมความโปร่งใสในการท าบัญชี 

ค าส าคญั : บลอ็กเชน, คุณภาพของข้อมูล, คุณภาพของระบบ, การรับรู้ประโยชน์, การรับรู้ความง่าย

ต่อการใช้งาน 

ABSTRACT 

 The research is to study the IS Success Factors Affecting on Blockchain Technology 

Acceptance in Accounting. This research is a survey research as tool with a sample of people is 

accountant office.  Total 389 people in this study.  The statistics used in this study include 

frequency, percentage, average, multiple correlation and multiple regression. 

 The results show that information quality, system quality, perceived usefulness and 

perceived ease of use related to blockchain technology acceptance for accounting it also results 

in a more efficient operation, save time reduce operating costs, reduce errors, and increase 

transparency in bookkeeping. 

Keyword:  Blockchain technology, Information quality, System quality, perceived usefulness, 

Perceived ease of use  



บทน า 

 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีบล็อกเชน เป็นเทคโนโลยีหน่ึง ที่สามารถช่วยตรวจสอบ

ธุรกรรมข้อมูล แบบไม่ต้องอาศัย แบบไม่ต้องอาศัยตัวกลาง การท างานของเทคโนโลยีบลอ็กเชน มี

รูปแบบของการรักษาความลับของข้อมูล ความเที่ยงตรงของข้อมูล และข้อมูลมีความพร้อมที่จะถูกใช้

งาน (RTE, 2017) การเกบ็ข้อมูลไว้ในบลอ็กเชน จะเป็นธุรกรรมข้อมูลที่มีหน่วยเป็นบลอ็ก มีการ

บันทึกเวลาที่แก้ไขล่าสุด และมีอ้างอิงของบลอ็กก่อนหน้า โดยมีจุดประสงค์หลัก ๆ 2 ประการ คือ 

การยอมรับหรือปฏิเสธธุรกรรมข้อมูลของบลอ็กน้ัน และการตรวจสอบการยอมรับข้อตกลงร่วมกัน

ของสมาชิกที่อยู่ในระบบบลอ็กเชน จึงมีผู้น าเทคโนโลยีบลอ็กเชน มาใช้ในหลายอุตสาหกรรม รวมถึง

ส านักงานสอบบัญชี ข้อมูลของลูกค้าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นความลับ  

  เทคโนโลยี Blockchain สามารถช่วยอุตสาหกรรมทางการบัญชีได้โดยลดค่าใช้จ่ายในส่วน

ดังกล่าว และสามารถแยกประเภทบัญชี อีกทั้งแสดงความโปร่งใสให้กับผู้ใช้ ในขณะที่ Blockchain  

ถูกน าไปใช้เกบ็ธุรกรรมต่าง ๆ โดยแยกตามใบเสร็จรับเงินทางบริษัทสามารถเขียนธุรกรรมโดยการ

ลงทะเบียนร่วมด้วยได้ เกิดเป็นระบบที่เช่ือมต่อกันทางบัญชีที่บันทึกทั้งหมดจะถูกกระจายออกไป

พร้อมทั้งเข้ารหัสไว้ โอกาสสูญหาย ถูกท าลาย หรือปกปิดกิจกรรมทางบัญชีน้ันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้

ในทางปฏบัิติ เป็นการท าให้ธุรกรรมต่าง ๆ ถูกตรวจสอบทางอิเลก็ทรอนิกส์ได้ง่ายขึ้น ช่วยผู้ท าบัญชี

สามารถท างานได้ง่ายขึ้นในระยะเวลาอนัสั้น อกีทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายลงด้วย 

 ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีบลอ็กเชนส าหรับงานบัญชี เน่ืองจากผู้วิจัยเหน็

ว่าเทคโนโลยีบล็อกเชน มีประสิทธิภาพ มีความพร้อมที่จะให้ตรวจสอบงานบัญชีได้ตลอดเวลา  

มีความสามารถในการติดตาม มีความโปร่งใส มีความปลอดภัย อันส่งผลให้การด าเนินงานด้านงาน

บัญชีประสบความส าเรจ็ได้อย่างมีประสทิธภิาพย่ิงขึ้น 

 

วตัถุประสงคข์องการศึกษา 

 1. เพ่ือศึกษาความส าเรจ็ของระบบสารสนเทศที่มีความสัมพันธต่์อการยอมรับเทคโนโลยี

บลอ็กเชนส าหรับงานบัญชี 

      2. เพ่ือศึกษาความส าเรจ็ของระบบสารสนเทศที่มีอิทธพิลต่อการยอมรับเทคโนโลยีบลอ็ก

เชนส าหรับงานบัญชี 

 

 

 



ขอบเขตของการวิจยั  

 การวิจัยในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีบล็อกเชนส าหรับงานบัญชี  

มีองค์ประกอบที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ คุณภาพของข้อมูล คุณภาพของระบบ การรับรู้ประโยชน์ 

จากการใช้งาน การรับรู้ความง่ายต่อการใช้งาน และการยอมรับการใช้งานเทคโนโลยีบลอ็กเชนส าหรับ

งานบัญชี  จากการแสดงความคิด เห็นของนักบัญชีทั้ งภาครัฐ  และเอกชน ทั่ วประ เทศ  

จ านวน 389 คน 

 

ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

 1. นักบัญชี สามารถน าข้อมูลที่ได้จากงานวิจัย ไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจ 

ใช้งานเทคโนโลยีบล็อกเชนในกระบวนการบัญชี ซ่ึงจะช่วยให้นักบัญชีประหยัดเวลา ลดต้นทุน  

ในการท างาน ลดข้อผิดพลาด และช่วยเพ่ิมประสทิธภิาพในการท าบัญชี 

 2. นักบัญชี สามารถน าข้อมูลที่ ได้จากงานวิจัย ไปพัฒนาต่อยอด และปรับปรุง 

ระบบการท างานบัญชีผ่านเทคโนโลยีบลอ็กเชน ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้ดีย่ิงขึ้น 

 

กรอบแนวคิดการวิจยั 

 การวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยน าแนวคิดแบบจ าลองความส าเรจ็ของระบบสารสนเทศ (IS Success 

Model) มาประยุกต์ใช้กับแนวคิดแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance 

Model หรือ TAM) เน่ืองจากแนวคิดทั้งสองมีความเกี่ยวข้องกบังานวิจัยน้ี ซ่ึงน าปัจจัยที่ส าคัญจากทั้ง

สองแนวคิดมาปรับใช้ เพ่ือศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีบลอ็กเชนส าหรับงานบัญชี ดังน้ี  

 

         “ปัจจยัความส าเร็จของระบบสารสนเทศที่มีผลต่อการยอมรบับล็อกเชนส าหรบังานบญัชี” 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 



         ผู้วิจัยก าหนดตัวแปรในการศึกษาคร้ังน้ี ดังน้ี 

         ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย คุณภาพของข้อมูล (Information Qaulity) คุณภาพของระบบ 

(System Quality) การรับรู้ประโยชน์ (Perceived Usefulness) และการรับรู้ความง่ายต่อการใช้งาน 

(Perceived Ease of Use)  

ตัวแปรตาม ความตั้งใจในการใช้งาน (Intention to Use) 

 

แนวคิดและทฤษฏีในงานวิจยั  

 1. แบบจ าลองความส าเรจ็ของระบบสารสนเทศ (IS Success Model) 

 แบบจ าลองความส าเร็จของระบบสารสนเทศ ( IS Success Model) เป็นทฤษฎีระบบ

สารสนเทศ ซ่ึงระบุและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวช้ีวัดความส าเร็จของระบบสารสนเทศ 

ประกอบด้วย 6 ปัจจัยหลัก ได้แก่ คุณภาพของข้อมูล ( Information Quality) คุณภาพของระบบ 

(System Quality) คุณภาพของบริการ (Service Quality) การใช้งาน (Intention to Use) ความพึง

พอใจของผู้ใช้งาน (User Satisfaction) และประโยชน์สทุธ ิ(Net Benefits) ดังน้ี 

  1.1 คุณภาพของข้อมูล (Information Quality) เป็นการวัดผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ

สารสนเทศ ซ่ึงตัว ช้ี วัดคุณภาพของข้อมูล เ ช่น ความถูกต้อง (Accuracy) ความครบถ้วน 

(Completeness) ความทันต่อเวลาในการใช้งาน (Timeless) ความสั้นกระชับ (Conciseness) ความ

แม่นย า (Precision) และความสอดคล้องสมัพันธ ์(Relevance) เป็นต้น 

  1.2 คุณภาพของระบบ (System Quality) เป็นการวัดผลลัพธ์การท างานของระบบ

สารสนเทศ ซ่ึงตัวช้ีวัดคุณภาพของระบบ เช่น ความสะดวกในการเข้าถึง (Convenience of Access) 

ความมีเสถียรภาพของระบบ (System Reliability) ความยืดหยุ่นของระบบ (Flexibility of System) 

ระยะเวลาในการตอบสนอง (Response Time) ความง่ายในการใช้งาน (Ease to Use) ความปลอดภัย 

(Security) การบูรณาการระบบ ( Integration of System) และการตระหนักในความคาดหวัง 

ของผู้ใช้งาน (Realization of  User Expectations) เป็นต้น 

  1.3 คุณภาพของบริการ (Service Quality) เป็นการวัดผลลัพธข์องบริการ ซ่ึงตัวช้ีวัด

คุณภาพของบริการ เช่น ความเช่ือถือไว้วางใจ (Reliability) ความรวดเร็วในการตอบสนอง 

(Responsiveness) การรับประกนั (Assurance) และการเอาใจใส่ลูกค้า (Empathy) เป็นต้น 

  1.4 การใช้งาน (Intention to Use) เป็นการวัดผลการใช้งานสารสนเทศจากระบบ

สารสนเทศของผู้ใช้งาน ซ่ึงมีขอบเขตของการวัด เช่น การใช้งาน คาดว่าจะใช้งาน และวางแผนที่จะใช้

งานในอนาคต เป็นต้น 

  1.5 ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน (User Satisfaction) เป็นการวัดการตอบสนองของ

ผู้ใช้งานต่อผลลัพธ์ที่ได้จากระบบสารสนเทศและเป็นการวัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน



สารสนเทศซ่ึงตัวช้ีวัดความพึงพอใจของผู้ใช้งาน เช่น ความสนุกสนาน (Enjoyment) เป็นต้น ความ

พึงพอใจของผู้ใช้งานจะมีความเหมาะสมเป็นอย่างย่ิง เม่ือใช้วัดในระบบสารสนเทศที่ มีความ

เฉพาะเจาะจง ซ่ึงสิ่งส าคัญที่ต้องค านึงถึงในการใช้ตัวแปรน้ีคือ จะวัดความพึงพอใจของใคร ผู้บริหาร 

ผู้ใช้สร้างระบบ หรือผู้ใช้งานระบบ 

  1.6 ประโยชน์สุทธิ (Net Benefits) เป็นความสมดุลระหว่างผลกระทบทางบวกและ

ทางลบต่อลูกค้า ผู้ส่งวัตถุดิบ พนักงาน องค์กร ตลาด อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ และสังคม การวัด

ความส าเรจ็ของประโยชน์สุทธิน้ันส าคัญที่สุด แต่ไม่สามารถวิเคราะห์และท าความเข้าใจได้ หากไม่มี

การวัดคุณภาพของระบบและคุณภาพของข้อมูล ซ่ึงตัวช้ีวัดประโยชน์สุทธิ เช่น การลดต้นทุน การ

เพ่ิมขึ้ นของส่วนแบ่งการตลาด การเพ่ิมขึ้ นของยอดขาย และการลดเวลาในการท างาน เป็นต้น 

ประโยชน์สุทธิที่ได้รับของผู้ใช้งานเปรียบเสมือนความส าเร็จที่ได้จากการใช้ประโยชน์ของระบบ

สารสนเทศ โดยประโยชน์ดังกล่าวมีผลกระทบต่อผู้ใช้งานมากกว่าหน่ึงคนขึ้ นไป จึงเรียกได้ว่า

ประโยชน์สทุธ ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2 แสดงแบบจ าลองความส าเรจ็ของระบบสารสนเทศ 

 

 2. แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) 

 แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model หรือ TAM)  

เป็นทฤษฎีระบบสารสนเทศ ที่มุ่งเน้นศึกษาความต้ังใจของผู้ใช้ที่จะใช้ระบบสารสนเทศและพฤติกรรม

การใช้งานจะเกิดขึ้นตามมา และการใช้เทคโนโลยีของผู้ใช้แบบจ าลองน้ีช้ีให้เหน็ว่าเมื่อผู้ใช้งานได้รับ

การน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ มีปัจจัยหลายอย่างที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเกี่ยวกบัการ

ใช้งานและระยะเวลาของการใช้งาน โดยเฉพาะอย่างย่ิงจะมีการยอมรับเทคโนโลยีได้เกิดจากปัจจัย

หลัก 2 ประการ ได้แก่  



  2.1 การรับรู้ประโยชน์ (Perceived Usefulness) หมายถึง ระดับที่บุคคลเช่ือว่าการใช้

ระบบใดระบบหน่ึง จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนและจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของตนใน

อนาคต และถ้าหากมีการใช้ระบบสารสนเทศที่มีการพัฒนาข้ึนใหม่จะท าให้การท างานมีประสทิธิภาพดี

ขึ้น ซ่ึงการรับรู้ประโยชน์มีอทิธพิลโดยตรงต่อความตั้งใจใช้ระบบสารสนเทศ 

  2.2 การรับรู้ความง่ายต่อการใช้งาน (Perceived Ease to Use) หมายถึง ระดับที่

บุคคลเช่ือว่าการใช้ระบบใดระบบหน่ึง จะเป็นระบบที่สามารถเรียนรู้ได้ง่าย ไม่ต้องใช้ความพยายาม

มากในการท าควาเข้าใจเกี่ยวกับระบบที่จะใช้ อีกทั้งการรับรู้ความง่ายต่อการใช้งานมีอิทธิพลทางตรง

ต่อการใช้ระบบและมีอทิธพิลทางอ้อมต่อการใช้ระบบโดยส่งผ่านการรับรู้ประโยชน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3 แสดงแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี 

 

งานวิจยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 Jiabao LIN, Shuang XIAO และ Yuzhi CAO (2010) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการท านายและ

อธิบายการยอมรับการใช้งานโมบายแบงค์กิ้ งในประเทศจีน การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งไปที่วิธีการที่ลูกค้ารับรู้

และน าโมบายแบงค์กิ้ งมาใช้ โดยใช้แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี แต่ยังไม่เพียงพอที่จะสามารถ

วัดปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้งานได้ทั้งหมด จึงได้น าแบบจ าลองความส าเร็จของระบบ

สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ เพ่ือตรวจสอบในเร่ืองของระบบสารสนเทศหรือตัวเทคโนโลยีโมบายแบงค์

กิ้ งด้วย จากการศึกษาพบว่า การรับรู้ประโยชน์และการรับรู้ความง่ายต่อการใช้งานเป็นปัจจัยที่ส าคัญมี

ผลต่อความต้ังใจในการยอมรับของผู้ใช้งานที่มีต่อโมบายแบงค์กิ้ ง 

 Chen, Chen และ Capistrano (2013) ได้ศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพของกระบวนการ และ

การท างานร่วมกันบนระบบการค้าทางอิเลก็ทรอนิกส์แบบ B2B โดยใช้แบบจ าลองความส าเร็จของ

ระบบสารสนเทศ จากการศึกษาพบว่า คุณภาพของระบบ และคุณภาพของข้อมูล มีอิทธิพลเชิงบวก

ต่อการรับรู้ประโยชน์  



 ลักขณา วณิชชารักขกุล และดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอ านวย (2019) ได้ท าการศึกษาเร่ือง 

การยอมรับเทคโนโลยีบล็อกเชน : การศึกษาระบบเวชระเบียนของโรงพยาบาล โดยศึกษากลุ่ม

ตัวอย่างเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 214 คน จ าแนกเป็น แพทย์ 19 คน พยาบาล 4 คน เภสัช

กร 7 คน และผู้ป่วย 184 คน ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีบลอ็ก

เชน ส าหรับประยุกต์ใช้กับระบบเวชระเบียนอิเลก็ทรอนิกส์ของโรงพยาบาล ขึ้นอยู่กับความคาดหวัง

ต่อประสทิธภิาพของเทคโนโลยีบลอ็กเชนมากที่สุด รองลงมาคือ การรับรู้ด้านประโยชน์ของเทคโนโลยี

บลอ็กเชน และความสามารถของเทคโนโลยีบลอ็กเชน ตามล าดับ ทั้งน้ีผลการศึกษายังพบว่า สามารถ

ช่วยให้องค์กรด้านสุขภาพ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง น าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง

ระบบเวชระเบียนอเิลก็ทรอนิกส ์เพ่ือประโยชน์ด้านการแลกเปล่ียนข้อมูลทางการแพทย์ของผู้ป่วย อกี

ทั้งท าให้ทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้ังใจในการยอมรับเทคโนโลยีบลอ็กเชน ส าหรับระบบเวช

ระเบียนอเิลก็ทรอนิกสข์องโรงพยาบาล 

 

วิธีด าเนนิการวิจยั 

 1. ประชากรและตัวอย่าง   

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ท าบัญชีในส านักงานบัญชี หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน  

มีขนาดของกลุ่มตัวอย่าง เป็น 389 ราย ท าการสุ่มตัวอย่างจากขนาดประชากรตามสดัส่วนที่ได้ค านวณ 

โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวกสบาย (Convenience sampling) ด้วยวิธีการส่งต่อให้กับคนรู้จัก 

ที่ท  างานเกี่ยวกบับัญชี 

 2. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การวิจัยน้ีใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือเพ่ือรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

 ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา  

และประสบการณ์ท างานด้านบัญชี 

 ส่วนที่ 2 ความคิดเหน็เกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีบลอ็กเชนส าหรับงานบัญชี ได้แก่ 

คุณภาพของข้อมูล คุณภาพของระบบ การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน การรับรู้ความง่ายต่อการใช้

งาน และความตั้งใจในการใช้งาน 

 เกณฑก์ารให้คะแนน แบ่งตามระดับความคิดเหน็ออกเป็น 5 ระดับ ดังน้ี 

 ระดับ 5  หมายถึง เหน็ด้วยมากที่สดุ 

 ระดับ 4  หมายถึง เหน็ด้วยมาก 

 ระดับ 3  หมายถึง  เหน็ด้วยปานกลาง 

 ระดับ 2  หมายถึง  เหน็ด้วยน้อย 

 ระดับ 1  หมายถึง  เหน็ด้วยน้อยที่สดุ 



 3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การวิจัยน้ี ผู้วิจัยได้ด าเนินการเกบ็ข้อมูลรวบรวมเป็น 2 ลักษณะ ดังน้ี 

 1. ข้อมูลปฐมภมูิ เกบ็ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยใช้ Google Form จัดท าแบบสอบถาม

ออนไลน์ ในรูปแบบลิงค์ (Link) และรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR code) ส่งไปยังกลุ่มตัวอย่างที่ท  างาน

เกี่ยวกบับัญชี ซ่ึงเป็นวิธทีี่ให้ความสะดวกสบาย และสามารถเกบ็ข้อมูลได้ทนัท ี

 2. ข้อมูลทุติยภมิู เกบ็ข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรม โดยศึกษาข้อมูลงานวิจัยที่ผ่านมา 

ในอดีตเกี่ยวกบัการยอมรับเทคโนโลยีบลอ็กเชนส าหรับงานสอบบัญชี 

 

ผลการวิจยั 

 1. การเกบ็รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้ ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้ไปใช้เพ่ือประมวล

ผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ และน าผลลัพธ์ที่ได้มาวิเคราะห์สรุปผลการวิจัยเพ่ือน าเสนอใน

รูปแบบของตาราง แผนภมูิ ค าอธิบายผลจากค่าสถิติต่าง ๆ และน าผลข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการทดสอบ

สมมติฐาน (Hypothesis Testing) ที่ต้ังไว้ และน าผลที่ได้มาใช้เพ่ืออภิปรายผลต่อไป  

 2. ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 389 คน เป็นผู้ท าบัญชีในส านักงานบัญชี หน่วยงานภาครัฐ 

และเอกชน ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงจ านวน 271 คน คิดเป็นร้อยละ 69.7 เป็นผู้ชาย จ านวน 118 คน  

คิดเป็นร้อยละ 30.3 มีช่วงอายุต ่ากว่า 30 ปี จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 37.3 ช่วงอายุระหว่าง 

31 - 40 ปี จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 39.1 ช่วงอายุ 41 - 50 ปี จ านวน 65 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 16.7 และมีอายุ 51 ปีขึ้ นไป จ านวน 28 คิดเป็นร้อยละ 7.2 ระดับการศึกษา ต ่ากว่า

อนุปริญญาตรี จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.3 อนุปริญญาตรี/ปริญญาตรี จ านวน 265 คน  

คิดเป็นร้อยละ 68.1 ปริญญาโท จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 20.1 และระดับปริญญาเอก จ านวน 

2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ท างานอยู่ระหว่าง 5 - 10 

ปี จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 37.8 รองลงมาคือไม่เกนิ 5 ปี จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 26 

 3. การวิเคราะห์ค่าเฉล่ียระดับความเหน็ในด้านคุณภาพของข้อมูลมีภาพรวมอยู่ในระดับ

มากที่สุด ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.25 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.7958 และเมื่อพิจารณาเป็นรายตัว

แปรพบว่า ตัวแปรที่อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ความเหน็ส่วนใหญ่เหน็ว่า ข้อมูลที่ได้จากเทคโนโลยี

บลอ็กเชนส าหรับงานบัญชีมีความชัดเจน สามารถท าให้ผู้ใช้งานเกิดความพึงพอใจ มีค่าเฉล่ียสูงสุด

เท่ากับ 4.29 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.785 ล าดับรองลงมา ได้แก่ความเหน็ที่ว่า ผู้ใช้งานจะ

ตัดสินใจใช้เทคโนโลยีบลอ็กเชนส าหรับงานบัญชีมีเน่ืองจากข้อมูลที่ได้จากระบบมีความเป็นปัจจุบัน  

มีค่าเฉล่ียเทา่กบั 4.29 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.797  

 4. การวิเคราะห์ค่าเฉล่ียระดับความเหน็ในด้านคุณภาพของระบบมีภาพรวมอยู่ในระดับ

มากที่สุด ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.27 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.787และเม่ือพิจารณาเป็นรายตัว



แปรพบว่า ตัวแปรที่อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ความเหน็ส่วนใหญ่เหน็ว่า หากเทคโนโลยีบลอ็กเชน

ส าหรับงานบัญชีใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน ผู้ใช้งานจะรับรู้ประโยชน์ของระบบดังกล่าว มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 

4.31 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.766 ล าดับรองลงมา ได้แก่ หากเทคโนโลยีบลอ็กเชนส าหรับ

งานบัญชีใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน สามารถท าให้ผู้ใช้งานเกิดความพอใจ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.30 ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.779 

 5. การวิเคราะห์ค่าเฉล่ียระดับความเหน็ในด้านการรับรู้ประโยชน์มีภาพรวมอยู่ในระดับ

มากที่สุด ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.29 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.789และเม่ือพิจารณาเป็นรายตัว

แปรพบว่า ตัวแปรที่อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ความเหน็ส่วนใหญ่เหน็ว่า หากใช้เทคโนโลยีบลอ็ก

เชนส าหรับงานบัญชีแล้ว ประสิทธิภาพการท างานโดยรวมของผู้ใช้งานจะดีขึ้น ผู้ใช้งานจึงตัดสินใจใช้

ระบบดังกล่าว มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.36 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.783 ล าดับรองลงมา ได้แก่ 

ความเหน็ที่ว่าหากใช้เทคโนโลยีบลอ็กเชนส าหรับงานบัญชีแล้ว ผู้ใช้งานจะสามารถสร้างรายงานทาง

การเงินได้รวดเรว็ขึ้น ผู้ใช้งานจึงตัดสินใจใช้ระบบดังกล่าว มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.29 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเทา่กบั 0.791 

 6. ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ค่ า เ ฉ ล่ี ย ร ะ ดั บ ค ว า ม เ ห็ น ใ น ด้ า น ก า ร รั บ รู้ ค ว า ม ง่ า ย 

ต่อการใช้งาน มีภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.26 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 

0.782 และเม่ือพิจารณาเป็นรายตัวแปรพบว่า ตัวแปรที่อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ความเหน็ที่ว่า 

หาก เทคโนโล ยีบล็อก เชนส าห รับงาน บัญ ชีตอบสนองความต้องการของ ผู้ ใ ช้ งานไ ด้ดี   

และมีประสิทธิภาพ ท า ใ ห้ ผู้ ใ ช้ งานมีความพึงพอใจ จึ งตัดสินใจ เ ลือกใ ช้ระ บบดั งกล่าว 

มี ค่า เฉ ล่ียเท่ากับ 4.28 ส่วนเ บ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.770 ล า ดับรองลงมา ไ ด้แก่ 

ความพึงพอใจที่ผู้ใช้งานมีต่อภาพรวมของการใช้เทคโนโลยีบลอ็กเชนส าหรับงานบัญชี ท าให้ผู้ใช้งาน

ตัดสนิใจเลือกใช้ระบบดังกล่าว มีค่าเฉล่ียเทา่กบั 4.24 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.793 

 7. ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ค่ า เ ฉ ล่ี ย ร ะ ดับคว าม เห็น ใน ด้ านคว าม ต้ั ง ใ จ ในก า ร ใ ช้ ง าน  

มีภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ ค่าเฉล่ียเทา่กบั 4.28 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.801 และเม่ือ

พิจารณาเป็นรายตัวแปรพบว่า ตัวแปรที่อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ความเหน็ที่ว่า ท่านคิดว่าท่านจะ

ตัดสินใจใช้บลอ็กเชนส าหรับงานบัญชีหรือไม่ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.33 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทา่กบั 

0.794 ล าดับรองลงมา ได้แก่  ท ่านค ิดว ่าท ่านวางแผนจะใช้บลอ็กเชนส าหร ับงานบ ัญชี 

ในอนาคตอันใกล้หรือไม่ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.22 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.808 

 8. การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ 

(Independence Variable) 4 ตัวแปร ได้แก่ คุณภาพของข้อมูล (Information Quality) คุณภาพของ

ระบบ (System Quality) การรับรู้ประโยชน์ (Perceived Usefulness) การรับรู้ความง่ายต่อการใช้งาน 

(Perceived Ease to Use) และตัวแปรตาม (Dependence Variable) 1 ตัวแปร ได้แก่ ความตั้งใจใน 



การใช้งาน (Intention to Use) ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพบว่า 

ความส าเรจ็ของระบบสารสนเทศที่มีความสมัพันธต่์อการยอมรับเทคโนโลยีบลอ็กเชนส าหรับงานบัญชี 

 9. การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ เพ่ือทดสอบผลกระทบของตัวแปรอิสระที่มีต่อตัว

แปรตาม ตัวแปรอิสระทุกปัจจัย ได้แก่ คุณภาพของข้อมูล คุณภาพของระบบ การรับรู้ประโยชน์ และ

การรับรู้ความง่ายต่อการใช้งาน มีอทิธพิลเชิงบวกต่อการยอมรับเทคโนโลยีบลอ็กเชนส าหรับงานบัญชี 

นอกจากน้ียังพบว่า คุณภาพของข้อมูล และ คุณภาพของระบบ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการยอมรับ

เทคโนโลยีบลอ็กเชนผ่านการรับรู้ประโยชน์และการรับรู้ความง่ายต่อการใช้งานด้วย 

 

การอภิปรายผล  

 จากผลการวิจัยในคร้ังน้ี ท าให้ทราบถึงการยอมรับเทคโนโลยีบล็อกเชนส าหรับ 

งานบัญชี จากผลการวิจัย สามารถน ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยอภิปรายในประเดน็ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  

 1. จากข้อค าถามการ วิ จัยที่ ว่ า  หากข้อมูลที่ ไ ด้จากบล็อกเชนส าหรับงานบัญชี 

มีความครบถ้วน ถูกต้อง จะท าให้มั่นใจว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อการท างานของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความเห็นโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ 

มากที่สุด สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พาสนา ฉลาดธัญญกิจ (2014) ได้อภิปรายว่า ระบบที่

สามารถให้ข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพโดยที่สารสนเทศที่ได้จากระบบที่มีความถูกต้อง และมีความ

ทนัสมัย จะเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานระบบ สามารถน าไปวิเคราะห์ วางแผนงานด้านต่าง ๆ ได้ 

 2 .  จ าก ข้อค า ถ ามการ วิ จั ยที่ ว่ า  หาก เทคโน โล ยีบล็อก เชนส าห รับงาน บัญ ชี 

ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน ผู้ตอบแบบสอบถามจะรับรู้ถึงประโยชน์ของการใช้ระบบดังกล่าว 

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความเห็นโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากที่ สุด  

สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Davis (1989) ได้อภิปรายว่า การรับรู้ความง่ายต่อการใช้งาน เป็น

ระดับที่บุคคลเช่ือว่าการใช้ระบบใดระบบหน่ึง จะเป็นระบบที่สามารถเรียนรู้ได้ง่าย ไม่ต้องใช้ความ

พยายามมากในการท าความเข้าใจเกี่ยวกบัระบบที่จะใช้ 

 3. จากข้อค าถามการวิจัยที่ว่า หากผู้ตอบแบบสอบถามใช้เทคโนโลยีบลอ็กเชนส าหรับงาน

บัญชีแล้ว จะช่วยให้บันทึกบัญชีได้รวดเร็ว และสะดวกมากขึ้ น ท่านจึงตัดสินใจใช้ระบบดังกล่าว 

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความเหน็โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้อง

กับผลงานวิจัยของ อาชนเทพ อัครสุวรรณ์ (2015) ได้อภิปรายว่า ระบบจะต้องมีความสะดวกและ

ง่ายต่อการใช้งาน สามารถเสริมสร้างการเรียนรู้ ได้อย่างรวดเรว็  

 4. จากข้อค าถามการวิจัยที่ว่า หากเทคโนโลยีบลอ็กเชนส าหรับงานบัญชีตอบสนองความ

ต้องการของ ผู้ตอบแบบสอบถามได้ดี  และมีประสิทธิภาพ ท า ใ ห้ท่ านมีความพึงพอใจ  

จึงตัดสินใจเลือกใช้ระบบดังกล่าว ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความเห็นโดยรวม 



มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ อาชนเทพ อัครสุวรรณ์ (2015) ได้

อภิปรายว่า ระบบสารสนเทศต้องมีประโยชน์ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน สามารถประมวลผล

ออกมาได้ถูกต้อง มีความปลอดภัย 

 5. จากข้อค าถามการวิจัยที่ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่าท่านจะตัดสินใจใช้เทคโนโลยี

บล็อกเชนส าหรับงานบัญชีหรือไม่ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความเห็นโดยรวมมี

ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากที่สดุ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ฉัตยาพร เสมอใจ (2007) ได้อภิปรายว่า 

กระบวนการในการเลือกที่จะกระท าสิ่งใดสิ่งหน่ึงจากทางเลือกต่าง ๆ ที่มีอยู่ ซ่ึงมักจะต้องตัดสินใจใน

ทางเลือกต่าง ๆ อยู่เสมอ การตัดสนิใจจึงเป็นกระบวนการที่ส าคัญ 

  

ขอ้เสนอแนะ 

 1. ถ้าหากเทคโนโลยีบลอ็กเชนใช้ได้จริงอย่างสมบูรณ์ จะเป็นประโยชน์ต่องานบัญชีมาก 

สามารถช่วยลดเวลาในการท างานมากขึ้น 

 2. การน าเทคโนโลยีบลอ็กเชนมาประยุกต์ใช้กับงานบัญชีเป็นสิ่งที่ดี แต่ยังมีข้อควรศึกษา

อยู่มากในการวางระบบบัญชีควบคู่กันไป ควรศึกษาค้นหาให้มากขึ้ น และเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ 

ต่อไป เพ่ือความทนัสมัยในงานบัญชี 
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